
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL SUCEAVA. 

CONSILIUL  LOCAL  AL COMUNEI  FRUMOSU 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

H O T Ă R Â R E  

privind rezilierea  contractului de concesiune  nr.1077 din 21.02.2013 pentru 
trupul de pășune Hâga aflat în proprietatea privată  

a comunei Frumosu județul Suceava 
 

 

Consiliul Local al comunei Frumosu,județul Suceava;   

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Frumosu, înregistrat la nr.1688 din 

27.02.2023;  

- Raportul de specialitate al Comp.Registrul Agricol din cadrul Primăriei Frumosu, 

înregistrat la nr.1689 din 27.02.2023;  

- Contractul de concesiune nr.1077 din 21.02.2013; 

- Cererea înregistrată sub nr.341 din 12.01.2023 a d-lui Șuhani Donel-Nicolae, 

reprezentantul legal al Asociației Crescătorilor de Animale Măgura; 

- Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, ; 

- În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1) și 

alin. (3) lit. g), art. 140 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. - Se aprobă rezilierea,  de comun acord, a  contractului de concesiune  
nr.1077 din 21.02.2013 pentru trupul de pășune Hâga, aflat în proprietatea privată  a 
comunei Frumosu județul Suceava, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Animale 
Măgura. 

Art.2. - Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va face 
publică prin afişare la sediul şi pe site-ul Primariei comunei www.comunafrumosu.ro și 
se va comunica, domnului Buga Constantin- primarul comunei Frumosu, judetul Suceava, 
Asociației Crescătorilor de Animale Măgura și Instituției Prefectului-Județul Suceava, în 
vederea efectuării controlului legalității. 
 

                    Președintele de ședință,                                                   Contrasemnează: 
                                  Buga Ioan                                                               Secretar general U.A.T. 
                                                                                                                                   Rusu Aurel 
 
 
 
Frumosu la 28.02.2023 
Nr.25 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) din din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ; Total consilieri locali în funcţie: 13     Prezenți : 11      Voturi:   -Pentru :11     -Împotriva : 0   -Abțineri : 0     


